
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ» 

ΝΑΥΣ e-marketplace: Βιωσιμότητα και Εμπορική Εκμετάλλευση της Πλατφόρμας  

21 Οκτωβρίου 2021, Μυτιλήνη - Λέσβος 

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση της Πράξης ΝΑΥΣ στη 

Μυτιλήνη – Λέσβου, στο Ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», με τίτλο «ΝΑΥΣ e-marketplace: 

Βιωσιμότητα και Εμπορική Εκμετάλλευση της Πλατφόρμας». Η εκδήλωση διοργανώθηκε 

από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου 1.2.2 «Έκθεση 

Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισμού» της πράξης.  

Η Τελική Εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πράξης ΝΑΥΣ και η δομή της 

επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες: 

� Την εις βάθος κατανόηση των στόχων της πράξης ΝΑΥΣ και της λειτουργίας της 

πλατφόρμας «ΝΑΥΣ e-marketplace» από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

� Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν στη βιωσιμότητα και στο σχέδιο 

εμπορικής εκμετάλλευσης  της πλατφόρμας.  

� Τον περαιτέρω εμπλουτισμό των ανωτέρω αποτελεσμάτων με συμπεράσματα  σχετικά με 

την μελλοντική αξιοποίηση της πλατφόρμας, που θα προέκυπταν από δύο Στρογγυλές 

Τράπεζες με στοχευμένη θεματολογία: η πρώτη τράπεζα σε Τοπικούς Παραγωγούς 

Ελλάδας και Κύπρου και η δεύτερη σε φορείς τουρισμού και κρουαζιέρας, σε 

επιμελητήρια και σε φορείς λιμένων Ελλάδας και Κύπρου.   

Την εκδήλωση προλόγισε ο συντονιστής της Πράξης ΝΑΥΣ για την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου κ. Παναγιώτης Παρασκευάς. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και 

Ενέργειας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Παναγιώτη Χριστόφα, τον Εντεταλμένο Περιφερειακό 

Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

κ. Χρήστο Μπάρδο, το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη 

Κουτουλάκη και τέλος από τον κ. Γιώργο Αλεξάκη, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Διεθνών 

& Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 

Το εισαγωγικό κομμάτι των χαιρετισμών ολοκληρώθηκε με μια σύντομη αναδρομή στην 

πορεία της πράξης ΝΑΥΣ, από το στάδιο της υποβολής της ως πρόταση έως και την υλοποίησή 

της, από την κα. Χρυσάνθη Μακράκη Χαριτάκη από την Περιφέρεια Κρήτης, συντονίστρια της 

πράξης ΝΑΥΣ.   

Η μετάβαση στην κυρίως θεματολογία της εκδήλωσης έγινε με την παρουσίαση του βίντεο 

της πράξης ΝΑΥΣ, δημιουργία του Ερευνητικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.  

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε μια εμπορική συναλλαγή με τη χρήση της πλατφόρμας, από 

τον κ. Ξενοφώντα Κίτσιο συνεργάτη της Περιφέρειας Κρήτης. Αναδείχτηκαν οι λειτουργίες και οι 



δυνατότητες της πλατφόρμας γεγονός που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους παρευρισκόμενους 

τοπικούς παραγωγούς. 

Η κα. Βασιλική Μαρία Πέρρα, ερευνήτρια του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, παρουσιάζοντας τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα αναλύσεων SWOT και PORTER που αφορούν στη βιωσιμότητα και στην εμπορική 

εκμετάλλευση της πλατφόρμας και καταλήγοντας σε ρεαλιστικές προτάσεις αξιοποίησης αυτής, 

εισήγαγε τους παρευρισκόμενους στη θεματολογία και το στόχο των δύο Στρογγυλών Τραπεζών 

που ακολούθησαν. 

Ακολούθησε η πρώτη Στρογγυλή Τράπεζα, με συντονίστρια την κα. Κατερίνα Βόλτσιου 

συνεργάτη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συμμετέχοντες παραγωγούς τοπικών 

προϊόντων και συγκεκριμένα τον κ. Γιώργο Γαβριήλ από την Κύπρο, την κα. Μαίρη 

Τριανταφυλλοπούλου από την Κω, τον κ. Κώστα Πρέκα από τη Σύρο, τον κ. Ιωάννη Πρωτούλη και 

τις κυρίες Ελένη Σιβρή και Δήμητρα Σουσαμλή από τη Λέσβο.  Μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί 

τόνισαν τη δυσανάλογα μικρή δική τους «προσφορά» σε σχέση με τη «ζήτηση» της εφοδιαστικής 

αλυσίδας των κρουαζιεροπλοίων, και αναφέρθηκαν σε πρακτικές σταδιακής διαμόρφωσης 

«γαστρονομικής εμπειρίας» στους επιβάτες κρουαζιεροπλοίων και επισκέπτες των λιμανιών.    

Τη δεύτερη Στρογγυλή Τράπεζα συντόνισε η Δρ. Άντρη Θεοδώρου από το Κυπριακό Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και συμμετέχοντες ήταν ο κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, της 

Celestyal Cruises από την Κύπρο, η κα. Μαριτάνα Αλακιώτου από το Επιμελητηρίου 

Δωδεκαννήσου από τη Ρόδο, ο κ. Ηλίας Πίκουλος ταξιδιωτικός πράκτορας από τη Μυτιλήνη, η 

κα. Στυλιανή Μανιουδάκη από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων, ο κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς από το 

Επιμελητήριο Λέσβου και ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Λέσβου.  Με γνώμονα την εμπειρία τους και προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή συνεργασία 

των εμπλεκόμενων φορέων στη χρήση της πλατφόρμας ΝΑΥΣ, τόνισαν ότι ο διαχειριστής της 

πλατφόρμας θα πρέπει να είναι επίσημος αναπτυξιακός φορέας. Επιπρόσθετα δήλωσαν την 

διαθεσιμότητά τους για τη στήριξη της μελλοντικής αξιοποίησης της πλατφόρμας τόσο με 

προωθητικές ενέργειες όσο και με επί της ουσίας συμμετοχή τους. 

   Συντονίστρια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν η κα. Μάρθα Ατσικπάση, υπεύθυνη 

της Πράξης ΝΑΥΣ από την Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.     

Εν κατακλείδι, η Τελική Εκδήλωση αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από την πολιτική ηγεσία, 

τους δικαιούχους της πράξης ΝΑΥΣ και τους προσκεκλημένους τους. Όλοι μαζί διαμόρφωσαν 

τον επίλογο της πρώτου μέρους της πράξης ΝΑΥΣ, τονίζοντας την πρωτοπορία του εγχειρήματος 

και την αναγκαιότητα συνέχισής του.    

 

 


